Programma School Thuis
Week 1: 17/3 - 20/3

Dinsdag 17/3
rekenen

Af?

Hoe ging
het?

Af?

Hoe ging
het?

Les 1 week 1, blz. 23

(+ 50 minuten)

Ster weektaak (hoeft niet af)

lezen
(+ 50 minuten)

Leesboekje 2
blz.2,3 en 4
Werkboekje blad 1 en 2

Woordzetter taak (achter werkblad)
stukjes -nk blauw kleuren en oefenen/lezen

schrijven
(+ 10 minuten)

Tekenen

De letter d blz.46
linker bladzijde
Monsters tekenen

(+ 30 minuten)

Woensdag 18/3
rekenen

Les 2 week 1, blz. 24

(+ 50 minuten)

Ster weektaak (hoeft niet af)

lezen

Leesboekje 2, blz. 5

(+ 50 minuten)

Werkboekje blad 3 en 4

Woordzetter taak (achter werkblad)

schrijven
(+ 10 minuten)

Tekenen
(+ 30 minuten)

De letter d blz.46
Rechter bladzijde
Monsters tekenen
afmaken

Donderdag 19/3
Af?
rekenen
(+ 50 minuten)

Les 3 week 1, blz. 25
(Samen maken)
Ster weektaak (hoeft niet af)

lezen

Leesboekje 2:blz.6 en 7

(+ 50 minuten)

Werkboekje blad 5

Woordzetter taak (achter werkblad)
stukjes -cht blauw kleuren en dan oefenen/lezen

schrijven
(+ 10 minuten)

Tekenen
(+ 30 minuten)

De letter g blz.50
linker bladzijde
Narcissen
Met kleurpotlood (Zie uitleg onderaan)

Hoe ging
het?

Vrijdag 20/3
Af?
rekenen

Les 4 week 1, blz. 24

(+ 50 minuten)

Ster weektaak
(ster weektaken moeten vandaag af)

lezen

Leesboekje 2: blz.8 en 9

(+ 50 minuten)

Werkboekje blad 6 en 7

Woordzetter taak (achter werkblad)

schrijven
(+ 10 minuten)

Tekenen
(+ 30 minuten)

De letter 9 blz.50
rechter bladzijde
Narcissen tekenen
afmaken

Hoe ging
het?

Voor de ouders:
Het is erg belangrijk dat uw kind plezier heeft in het werken. Dit doet u door veel geduld te tonen,
wat goed gaat benoemen, complimenten te geven en als iets niet lukt benadrukken dat dat niet erg
is, het later nog een keer proberen en de stapjes kleiner te maken
Het is ook belangrijk dat er op tijd pauze wordt genomen door even te bewegen of iets ‘leuks’ te
gaan doen. Stimuleer uw kind om netjes en serieus te werken, bijv. niet te krassen op het werk, met
grijs potlood te werken, tussen de lijntjes te schrijven.
Als de letters of cijfers nog niet perfect zijn is dat niet erg. Misschien kan er extra op gelet worden dat
de letters die deze week in het schrift worden geoefend goed extra netjes geschreven worden.
Kinderen kunnen in de kolom Af? Een vinkje zetten als ze klaar zijn en in de kolom Hoe ging het? een
cirkel om een smiley zetten. Dit kunt u ook met uw kind bespreken.
Voor vragen kunt u Juf Geerke en juf Marloes bereiken via schoolwapps en via de scooltool
messenger.

Tips bij rekenen
-

Neem de opgaven van de dag even door en bespreek of uw kind begrijpt wat de bedoeling is.

-

Bij splits opdrachten mag materiaal gebruikt worden, denk aan blokjes, steentjes of zelfs
macaroni. Als het maar geteld en gesplitst kan worden.

-

Bij rekenrek opdrachten stimuleer om het rekenrek te gebruiken. Hierbij leert de leerlingen
om vanaf de 5 en 10 te tellen, maar ook om vol te maken tot de 10.

-

De stertaken moeten pas aan het einde van de week af.

Tips bij lezen
-

Lees samen in het leesboekje, door mee te lezen, omstebeurt een regel te lezen of voorkoor-door te lezen.

-

Even aanwijzen als er een foutje wordt gelezen, zodat uw kind het nog eens kan lezen. Bij
een lastig woord hakken.

-

Bekijk samen de oefeningen en bespreek met uw kind wat de bedoeling is.

-

Blz. 3 en 6 zijn begrijpend lees opdrachten, hierbij mag u ook samen lezen.

Tips bij schrijven
-

Het is nu extra belangrijk dat de leerling in een goed schrijfhouding zit (zie bladzijde 4 en 5 in
het schrijfschrift). Bekijk samen iedere keer even de schrijfhouding.

-

Controleer of uw kind de letter in de goede richting schrijft, zoals in het wolkje bovenaan de
bladzijde. Met hun vinger of potlood kunnen ze de letter eerst oefenen in het wolkje.

-

Stimuleer uw kind om tussen de gekleurde balken te schrijven, niet te klein en niet te groot.

-

Laat het kind tussendoor even uitrusten, er kan erg veel spanning op het potlood komen en
dat is niet goed. Dan kan ook de oefening in het midden van de bladzijde gedaan worden.

-

In het schrijfblok rechtsboven aan de bladzijde kunnen 6 ‘zelfverzonnen’ woorden (met de
letter) geschreven worden.

De narcis
Nodig:
-

Grijs potlood

-

Kleur potloden

-

Lijm

-

Wit papier

-

Gekleurd papier

Stap 1
Teken met grijspotlood heel licht de grond, de bol, de steel en de bloem. Nu kan je nog gummen.
Stap 2
Kleur alles netjes, net zoals het voorbeeld.
Stap 3
Plak je tekening op het gekleurde blaadje, zorg er voor dat er aan elke kant ongeveer even veel
ruimte overblijft.

Het monster
Nodig: - grijs potlood en gum
-

Viltstiften of kleurpotloden

-

Wit papier

-

Schaar

-

Oude tijdschriften, reclamefolders of papier met print

Stap 1
-

Teken een monster met je grijze potlood, let erop dat de armen en benen niet te dun
worden. Je moet het straks uitknippen en let erop dat je niet te klein werkt.

Stap 2
-

Kleur het monster in.

Stap 3
-

Knip het monster uit en plak het op gekleurd papier

Stap 4
-

Knip blokjes van papier met een motief en plak dit als een rand om je werkje

